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Nadat de eerste ontzetting over de terreuraansla-
gen afgenomen was, begonnen Amerikanen el-
kaar te vertellen dat na 11 september niets meer
hetzelfde zou zijn. Die nuchtere beoordeling had
een aantal betekenissen: een nieuwe kwetsbaar-
heid voor buitenlandse vijanden, een einde van
de spilzieke consumptiecultuur, een weigering
zich met oude twistpunten over raciale identiteit
en homoseksualiteit bezig te houden, een her-
nieuwde waardering voor de beschermende fe-
derale staat die conservatieven jarenlang hadden
bestreden, een krachtig patriottisme dat de on-
aangename partijpolitiek verdrong waardoor de
eerste zes maanden van George W. Bush’
ambtstermijn waren gekenmerkt ¬ een presi-
dentschap dat hij overigens verkreeg terwijl hij
bij de verkiezingen als tweede was geëindigd.
Alleen Amerikanen met herinneringen uit de
Tweede Wereldoorlog konden zich een tijd heu-
gen waarin de Verenigde Staten een zo sterke
verbondenheid kenden.

De plotseling urgente strijd tegen het terro-
risme ¬ zowel in Afghanistan als in de Verenig-
de Staten zelf ¬ zette de politieke agenda op zijn
kop. Volksvertegenwoordigers in Washington
legden hun discussiepunten over de privatise-
ring van de sociale zekerheid en hervormingen
op het gebied van campagnefinanciering terzijde
en namen snel wetsontwerpen aan om het leger
te versterken, luchthavens te beveiligen, de stad
New York weer op te bouwen en de f b i (een fe-
derale instelling) de mogelijkheid te geven pro-
cessen tegen vermeende terroristen op te schor-
ten. Dankzij eloquente en strijdlustige toespra-
ken schoot de populariteit van president Bush
omhoog tot circa negentig procent, bijna veertig
procent meer dan voor 11 september. De belang-
rijkste figuren in zijn oorlogskabinet ¬ minis-
ter van Defensie Donald Rumsfeld en minister
van Buitenlandse Zaken Colin Powell ¬ wonnen
pijlsnel aan gezag door kalm de nederlaag van de
Taliban en Al Qa’ida te voorspellen en deze belof-
te vervolgens aan het begin van de kerstvakantie
waar te maken. Ook de steun voor het Congres,
waar de twee kamers krap over de partijen ver-
deeld zijn, keerde terug toen patriottistische taal
uitslaande parlementariërs vanwege miltvuur
hun kantoren moesten verlaten. De Amerikaan-
se bevolking verwachtte dat de terroristen op
korte termijn opnieuw zouden toeslaan, op wel-
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ke manier dan ook, zodat slechts een enkeling
vraagtekens plaatste bij de moraliteit van de oor-
log of de behoefte aan nieuwe veiligheidsregels
in de Verenigde Staten.

Amerikaanse bommen teisterden Kabul en
Kandahar, maar desondanks bleek de status quo
ante bellum in Washington niet echt beëindigd.
Liberale Democraten uitten kritiek op minister
van Justitie John Ashcroft, een sterk conservatie-
ve Republikein, die ervan beschuldigd werd bur-
gerlijke vrijheden af te breken door militaire tri-
bunalen voor buitenlanders in te stellen, ande-
ren zonder proces vast te houden en duizenden
mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning
te ondervragen die voorheen in een moslimland
verbleven of er alleen maar doorheen waren ge-
reisd. Conservatieven trokken op hun beurt de
vaderlandsliefde van Democraten in twijfel om-
dat deze olieproductie in een wildreservaat in
Alaska afwezen en daarmee energieonafhanke-
lijkheid onmogelijk maakten. 

Terwijl de economie in een recessie wegzakte,
ruzieden de twee partijen als vanouds over de
manier waarop nieuwe werkgelegenheid en in-
vesteringen moesten worden gestimuleerd. De
Democraten, die kunnen bogen op een krappe
meerderheid in de Senaat (Hogerhuis, met twee
leden voor iedere staat), wilden mensen zonder
baan een ziekteverzekering en extra geld geven.
De Republikeinen (die licht de overhand hebben
in het Huis van Afgevaardigden, waar zetels op
grond van inwonertal zijn verdeeld) drongen
daarentegen aan op nieuwe belastingverlagin-
gen voor ondernemingen en welgestelden. Toen
het Congres eind december op reces ging, had
men geen enkel ‘stimuleringspakket’ aangeno-
men. Afgezien van antiterreurmaatregelen kreeg
slechts één wetsontwerp in 2001 de steun van
beide partijen: een onderwijswet die federaal ge-
financierde scholen tot een jaarlijkse toets in de
vakken lezen en wiskunde verplicht. Op de vele
scholen die al aan deze verplichting voldoen,
maakt een op de toets afgestemd lesprogramma
het vaak moeilijk intellectuele nieuwsgierigheid
onder jongeren te stimuleren.

e e n  v e r d e e l d  l a n d

De impasse in het Congres weerspiegelt de re-
aliteit van de verkiezingen van 2000: de Verenig-
de Staten kennen momenteel geen meerder-
heidspartij. Enkele uitzonderingen daargelaten
geeft iedere grotere regio en iedere demografi-
sche groep bij nationale verkiezingen blijk van
loyaliteit aan een van de twee partijen. De Demo-
craten domineren in de grootste steden en in
randgemeenten met een hoog percentage joden,
Afro-Amerikanen en Mexicaanse Amerikanen.

Sinds de eerste verkiezingszege van Bill Clinton
in 1992 eist zijn centrumlinkse partij de meeste
staten van het grootstedelijke noordoosten, het
bovenste deel van de Midwest en de westkust op.
Vakbonden, die in de meeste regio’s zwak zijn en
al met al slechts dertien procent van de Ameri-
kaanse beroepsbevolking vertegenwoordigen,
hebben een sterke positie in deze gebieden, waar
het leeuwendeel van de inwoners het culturele
modernisme van de jaren zestig accepteert. 

De Republikeinen trekken gewoonlijk alle
staten van de Great Plains en de Rocky Moun-
tains naar zich toe, en hebben verder vaste greep
op de blanke kiezers in het zuiden. Deze regio’s
zijn nog steeds ruraler dan de rest van de Ver-
enigde Staten, maar kennen wel een hoger groei-
tempo. Overal in het land, met uitzondering van
zwarte wijken, zijn de Republikeinen de partij
van praktiserende christenen. Er is geen betere
indicatie voor het stemgedrag van een blanke
protestant of katholiek dan wekelijks kerkbe-
zoek, een typering die op ruim veertig procent
van de christenen in de Verenigde Staten van
toepassing is.

Beide partijen zijn redelijk zeker van deze
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vaste achterban, die ongeveer even groot is, en
dingen daarom continu naar de gunst van het
zwevende ‘centrum’. Anders dan men graag wil
denken telt dit groeiende segment van het elec-
toraat meer mensen die onverschillig staan
tegenover politiek dan kiezers die geïnteres-
seerd zijn in een doordacht, onafhankelijk alter-
natief. 

Een onlangs verschenen boek, The Radical Cen-
ter: The Future of American Politics, heeft veel stof
doen opwaaien en sterke belangstelling van des-
kundigen en politieke adviseurs getrokken. In
deze publicatie combineren de auteurs, Ted Hal-
stead en Michael Lind, conservatieve voorstellen
(bijvoorbeeld vervanging van de sociale zeker-
heid door individuele pensioenrekeningen en
beëindiging van positieve discriminatie bij vaca-
tures en op universiteiten) met liberale plannen
(zoals gelijke financiering voor schoolgaande
kinderen en verruiming van burgerrechten ten
gunste van homoseksuelen). Hun agenda wijkt
op verkwikkende wijze af van de clichématige,
op stemmenwinst gerichte producten die de
meeste denktanks van Washington genereren.
Maar aangezien aan deze ideologische kruisbe-
stuiving geen beweging of revolte ten grondslag
ligt, zullen ‘radicale centralisten’ echter voorna-
melijk met politieke professionals als zijzelf in
gesprek bijven.

g o d  l a a t  n i e t  m e t  z i c h  s p o t t e n

De aanslagen van 11 september hadden ook ande-
re gevolgen. Ze boden ideologische fanatici van
zowel links als rechts een prachtige gelegenheid
om de verderfelijkheid van andermans overtui-
gingen aan de kaak te stellen. Jerry Falwell en Pat
Robertson zijn al meer dan twintig jaar de boeg-
beelden van Christian Right, een beweging die een
belangrijk electoraal draagvlak onder de verkie-
zingssuccessen van conservatieve Republikei-
nen als Ronald Reagan en George W. Bush is ge-
weest. De verlegenheid was dan ook groot toen
beide predikanten de terreuraanslagen als een
boodschap van de Almachtige uitlegden. ‘God
blijft de voorhang opentrekken en de vijanden

van de Verenigde Staten de mogelijkheid bieden
ons te geven wat we waarschijnlijk verdienen,’
zei Falwell tijdens een televisieprogramma dat
twee dagen na de vernietiging van het World
Trade Center op Robertons kabelstation werd
uitgezonden en Robertson zelf als gastheer had.
‘Aanhangers van de abortusbeweging moeten
een deel van de last hiervoor dragen, want God
laat niet met zich spotten,’ vervolgde hij. Het ant-
woord van Robertson luidde: ‘Dat idee heb ik
ook, Jerry. Ik denk dat we alleen nog maar in het
voorportaal van de terreur zijn aanbeland.’ Veel

commentatoren in de media wezen erop dat de
premillennialistische standpunten van beide
predikanten een pijnlijke overeenkomst met die
van islamitische fundamentalisten vertoonden,
waarna Falwell en Robertson zich snel uit de pu-
blieke arena terugtrokken.

Christian Right heeft echter het geluk nog
steeds over een goede vriend in het Witte Huis te
beschikken. Hoewel president Bush snel zijn af-
keuring uitsprak over de verklaringen van de
predikanten, verwerpt hij de loskoppeling van
religie en politiek die seculaire progressieven
voorstaan. De toespraken van Bush, een ‘weder-
geboren’ protestant, over de oorlog tegen het ter-
rorisme zijn doorspekt met evangelisch idioom
dat de gemiddelde Amerikaan, kerkganger of
niet, vertrouwd in de oren klinkt. Zijn favoriete
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term voor terroristen is ‘the evil ones’, vrij ver-
taald de dienaren van het kwaad. Tijdens zijn
rede voor het Congres op 20 september ver-
klaarde de president: ‘Het verloop van deze strijd
is niet bekend, maar de uitslag ervan staat vast.
Vrijheid en angst, gerechtigheid en misdaad le-
ven altijd op voet van oorlog met elkaar, en wij
weten dat God niet onpartijdig tegenover hen
staat.’ Na de ontluistering van Falwell en Robert-
son heeft Bush zich feitelijk ontpopt tot de voor-
man van het christelijk conservatisme. Dat ima-
go wordt versterkt door de aanwezigheid van
twee andere devote gelovigen op hoge regerings-
posten: John Ashcroft als hoofd wetshandhaving
en Tom DeLay als leider van de Republikeinen in
het Huis van Afgevaardigden.

Links is in de Verenigde Staten minder goed
af. De belangrijkste instellingen ¬ vakbonden,
verenigingen op het gebied van feminisme en
homoseksualiteit, lobbygroepen voor rechten
van zwarten en Latino’s, en de milieubeweging
¬ streven legitieme doelstellingen na, die echter
niet altijd op brede steun mogen rekenen. Deze
versnipperde organisaties komen slechts een-
maal in de vier jaar bijeen om de presidentskan-
didaat van de Democraten steun te verlenen. On-
danks die steun voelt de leider van hun favoriete
partij zich zelden geroepen meer dan symbolisch
gebaren in hun richting te maken. De vrees om
bij de kiezers van het midden het etiket ‘liberaal’
te krijgen, een identiteit die de afstraffing in de
jaren zestig nooit helemaal te boven gekomen is,
weegt daarvoor te zwaar.

Kort voor 11 september hadden Amerikaanse
liberalen en radicalen enige reden tot hoop dat ze
uit de politieke marge te voorschijn zouden tre-
den. Na tien jaar lang over identiteitspolitiek en
de verdiensten van de regering-Clinton te heb-
ben geruzied, leek links zijn anti-commerciële
ziel te hebben teruggevonden en was er weer
sprake van terreinwinst. Vakbondsfunctionaris-
sen en activisten uit de studentenwereld hamer-
den voor het eerst sinds de jaren veertig op de-
zelfde punten en lieten soortgelijke protesten
horen. Op tientallen universiteiten waren bewe-
gingen ontstaan die goedkope productie in ont-

wikkelingslanden aan banden wilden leggen en
een betere betaling van campuspersoneel eisten.
Organisatoren voorspelden zelfverzekerd dat
100.000 mensen, onder wie een groot aantal vak-
bondsleden, eind september naar Washington
zouden reizen om tijdens de jaarvergaderingen
van de Wereldbank en het Internationaal Mone-
tair Fonds te demonstreren.

De veranderde veiligheidssituatie in de Ver-
enigde Staten sloeg de hooggespannen verwach-
tingen echter de bodem in. Vakbondsleiders en
liberale volksvertegenwoordigers steunden de
antiterreurcampagne, terwijl radicale tegenstan-
ders van de globalisering op straat en in de cam-
pussen tot vrede opriepen en aandrongen op een
serieuze poging tot begrip van de miljoenen in
de islamitische wereld die een diepe afkeer van
de Verenigde Staten hebben. Beide segmenten
van links zetten hun tegengestelde argumenten
kracht bij met metaforen en ervaringen uit een
eerdere oorlog. De nieuwe vredesbeweging be-
diende zich daarbij van Vietnam, terwijl de libe-
rale voorstanders van de terreurbestrijding ge-
bruikmaakten van de Tweede Wereldoorlog.

Veel vredesactivisten herhaalden de argu-
menten die aanhangers van New Left drie decen-
nia eerder hadden verkondigd. ‘De angst en wan-
hoop als gevolg van armoede en onderdrukking
zijn van essentieel belang om het geweld in de
wereld te doorgronden,’ verklaarde een groep die
zichzelf de ‘Anti-Capitalist Convergence’ noemt.
Noam Chomsky, de befaamde taalkundige wiens
onverzettelijke veroordeling van het Amerikaan-
se buitenlandbeleid evenveel hoon als waarde-
ring oogst, wijt de aanslagen van 11 september
aan het ‘staatsterrorisme’ dat de Verenigde Sta-
ten in het Midden-Oosten hebben bevorderd.
Zelfs de geliefde symbolen van de rebelse jonge-
ren uit de jaren zestig zijn weer ten tonele ver-
schenen, af en toe in gewijzigde vorm om vader-
landslievende gevoelens niet te kwetsen. Een pa-
ginagrote advertentie in The Nation, het populair-
ste weekblad van links, beeldde het internatio-
naal beroemde ‘linkse’ vredesteken af, uitge-
voerd in de kleuren rood, wit en blauw. 

Het succes van het Amerikaanse leger in Af-
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ghanistan zette de steun voor de anti-oorlogsbe-
weging echter op losse schroeven. Foto’s van
vrouwen die zonder burka van de zon genoten
en van plan waren weer te gaan studeren of wer-
ken, snoerden op de meest verstokte radicalen
na alle criticasters de mond. De ontluikende be-
weging tegen de globalisering, die ondanks haar
zwakke organisatie vroege vredesdemonstraties
organiseerde, verloor eveneens haar publieke
stem. Wanneer de beweging deze weer terug-
krijgt, zal de toon waarschijnlijk een stuk min-
der schel en zelfverzekerd zijn.

Het merendeel van de liberalen en een groep
gematigde radicalen wensten de aanslagen van
11 september te zien door het prisma van de bloe-
digste oorlog uit de geschiedenis. In hun ogen
waren Osama Bin Laden en de Taliban represen-
tanten van wat de auteur Christopher Hitchens
onverbloemd ‘fascisme met een islamitisch ge-
zicht’ heeft genoemd.1 Anti-terroristisch links,
dat zich schroomvallig in dezelfde trant als presi-
dent Bush uitliet, voelde de morele verplichting
een samenleving te verdedigen die ondanks alle
gebreken een pijler van etnisch en religieus plu-
ralisme en van democratie bleef. Senator Barbara
Boxer, een Democrate uit Californië, begon haar
politieke loopbaan als overtuigd tegenstandster
van de oorlog in Vietnam en de nucleaire wapen-
wedloop. De religieuze fanatici die het World
Trade Center en het Pentagon aanvielen, deden
deze joodse liberaal echter aan de nazi’s denken.
Zij zwoer er alles aan te zullen doen om herha-
ling te voorkomen.

b e t w i s t e  o o r l o g e n

De discussie binnen links vertoont gelijkenis
met de verdeeldheid tijdens eerdere oorlogen
van de Verenigde Staten. In 1917 beweerde presi-
dent Wilson dat Amerikaanse troepen nodig wa-
ren om de democratie in de wereld veilig te stel-
len, terwijl pacifisten en socialisten van mening
waren dat het leger uitsluitend de winsten van
munitiefabrikanten en Britse imperialisten be-
schermde. In 1940 uitten communisten en isola-
tionisten soortgelijke beschuldigingen aan het

adres van Franklin D. Roosevelt, die had aange-
drongen op goedkeuring van de Lend-Lease Act
en herinvoering van de dienstplicht. De Duitse
invasie van de Sovjet-Unie en de Japanse aanval
op Pearl Harbor deden de meeste kritiek uitein-
delijk verstommen en brachten sommige tegen-
standers op andere gedachten. In 1965 stond vrij-
wel iedere Democraat in het Congres achter de
beslissing van president Johnson om duizenden
soldaten de ‘vrijheid’ van Zuid-Vietnam te laten
verdedigen, terwijl jonge radicalen beweerden
dat de liberale president de gevechtskracht van
de Verenigde Staten gebruikte om een onafhan-
kelijkheidsoorlog tegen buitenlandse heerschap-
pij de kop in te drukken.

Al deze controverses hebben de loop van de
Amerikaanse politiek in belangrijke mate beïn-
vloed. Vanwege de verdeeldheid over de Eerste
Wereldoorlog en Vietnam ¬ geen van tweeën
populaire oorlogen in de Verenigde Staten ¬ be-
heersten conservatieve Republikeinen geduren-
de de jaren twintig en het grootste deel van de ja-
ren zeventig en tachtig het Congres en het Witte
Huis. Links was veel minder verdeeld over de
Tweede Wereldoorlog, die door vrijwel alle pro-
gressieven als een strijd op leven en dood tegen
vijanden van de vrijheid werd gesteund. Tijdens
de gevechten in Europa en Azië boekte links aan-
merkelijke vooruitgang waar het ging om erken-
ning van de industriële vakbeweging en raciale
tolerantie.

Binnen hedendaags links hopen sommigen
dat zulke tijden van voorspoed zich zullen herha-
len. Eind november schreven twee redacteuren
van The Nation: ‘De oorlog tegen het terrorisme
opent mogelijkheden voor progressieven… ster-
ker nog, de strijd biedt links een unieke kans.’ De
meeste Amerikanen, zo stelden de redacteuren,
vonden dat de overheid de beveiliging van lucht-
havens moest overnemen van particuliere be-
drijven. Mensen in overheidsdienst ¬ met na-
me het in vakbonden georganiseerde personeel
van de gemeentepolitie en brandweer ¬ werden
vanwege de bewonderenswaardige reddingspo-
gingen in New York als helden beschouwd. Na de
aanslagen leek ook de multiculturele verdraag-
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zaamheid aanzienlijk te zijn verbeterd. Zwarte
en blanke burgers werkten spontaan zij aan zij
om slachtoffers te helpen en bleken bij opinie-
onderzoeken vrijwel eensgezind over de nood-
zaak van een militaire reactie. Alle vrees ten spijt
deed zich nauwelijks geweld voor tegen Ameri-
kanen van Arabische afkomst; men probeerde
zelfs respect op te brengen voor het islamitische
geloof, dat in de Verenigde Staten een snellere
groei vertoont dan andere religies.

Deze kenmerken van de stemming na de aan-
slagen, hoe welkom ook, duiden echter nauwe-
lijks op een ruk naar links in de publieke opinie.
Sinds de holocaust heeft het religieus pluralisme
in de Verenigde Staten een gestage opmars door-
gemaakt. De black freedom-beweging ¬ en latere
bewegingen van vrouwen, homoseksuelen en
andere zichzelf als etnische minderheid be-
schouwende groepen ¬ heeft sterk bijgedragen
aan de vermindering van raciale en culturele
vooroordelen. Het demografische karakter van
het kabinet van president Bush bewijst dat het
thema ‘inclusie’ niet langer alleen aan links voor-
behouden is: het land wordt onder meer gere-
geerd door twee Afro-Amerikanen, een Cubaanse
Amerikaan, een Japanse Amerikaan, een Chinese
Amerikaan en drie vrouwen (van wie er twee
niet blank zijn). En hoewel ‘big government’ wel-
licht niet meer de ongunstige klank van enkele
jaren geleden heeft, zullen weinig Democrati-
sche kandidaten zich tijdens de verkiezingen van
dit jaar sterk maken voor nieuwe ambitieuze
programma’s met betrekking tot een nationale
ziekteverzekering of het scheppen van banen.
Steun aan de staat in een tijd van internationale
crisis vertaalt zich niet automatisch in steun
voor liberaal beleid.

s t r i j d  o m  h e t  a m e r i k a a n s e  c e n t r u m

De strijd om het Amerikaanse centrum duurt
dus voort. De Republikeinen hanteren momen-
teel de strategie hun tegenstanders van onder-
mijning van de nationale eenheid te beschuldi-
gen. Vooral Tom Daschle, de minzame leider van
de Democraten in de Senaat, moet het daarbij

ontgelden. Daschle vertegenwoordigt South
Dakota, een plattelandsstaat die bevolkt wordt
door conservatieve blanke protestanten, en vol-
doet allerminst aan het profiel van een aartslibe-
raal. In de ogen van conservatieve Republikeinen
maakt Daschle’s gematigde imago hem echter
des te gevaarlijker wanneer hij zich tegen be-
lastingverlichting voor het bedrijfsleven of af-
braak van sociale voorzieningen keert. De in-
vloedrijke commentatoren van de Wall Street
Journal schreven over deze Democraat: ‘Hij knuf-
felt Bush dood op het gebied van de terreurbe-
strijding en buitenlandse politiek, die populair
zijn onder de bevolking, maar voert op het
binnenlands front een guerrillaoorlog tegen de
president en blokkeert diens agenda op ieder
punt.’ Vreemd genoeg lijkt de Journal daarbij niet
te beseffen dat zulke blokkades sinds jaar en dag
gewoonte zijn voor de partij die niet aan de
macht is.

De Democraten pakken de zaken anders aan.
Zij leggen hun alomtegenwoordige, met vlagver-
toon omlijste slogan United We Stand uit als een
argument voor hulp aan gezinnen van werkne-
mers die sinds 11 september hun baan of ziekte-
uitkering zijn kwijtgeraakt. De Republikeinen
beschuldigen zij ervan ‘zakelijk welzijn voor een
paar grote bedrijven’ te bevorderen en aanvallen
op Daschle uit te voeren om te verdoezelen dat ze
niets voor de slachtoffers van de recessie willen
doen.

De ontstane commotie over e n r o n, het
reusachtige energiebedrijf uit Texas dat eind
2001 failliet ging, zou koren op de molen van de
Democraten kunnen zijn. In januari stonden de
kranten vol verhalen met topfunctionarissen die
hun personeel misleidende informatie over de
gezondheid van de onderneming verstrekten en
ondertussen hun eigen aandelen van de hand de-
den voordat de waarde ervan een vrije val zou
maken. Niet minder uitvoerig werd bericht over
Enron’s nauwe relatie met vooraanstaande Repu-
blikeinen, onder wie George W. Bush, waardoor
het bedrijf in staat zou zijn geweest zich lange
tijd aan controle en regelgeving te onttrekken.
De Democraten wierpen de regering-Bush opge-
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togen voor de voeten dat zij haar beleid op ‘ver-
wrongen waarden’ baseerde. Richard Gephardt,
een top-Democraat in het Huis van Afgevaardig-
den, wees erop dat de nieuwe directeur van het
Republikeins Nationaal Comité, Marc Racicot,
tot voor kort bij Enron op de loonlijst stond.
‘Misschien hadden we niet anders kunnen ver-
wachten van een partij die tegenwoordig door
dik betaalde lobbyisten wordt geleid,’ sneerde
Gephardt.

Dit gematigde klassenbewustzijn vormt al ge-
ruime tijd de hoofdschotel van de Democratische
propaganda. Het thema kent echter een beperkte
aantrekkingskracht op de onafhankelijke kiezer,
want tijdens de hoogtijdagen van e n r o n in de
jaren negentig speelde de onderneming politici
van beide partijen hoge geldbedragen toe. Bijna
driekwart van de Amerikaanse senatoren ont-
ving een bijdrage van de energiegigant.2 De
meeste Amerikanen zijn cynisch over de politie-
ke invloed van grote bedrijven en houden zich
meer bezig met een mogelijke koersval van aan-
delen, waarin het leeuwendeel van de mensen
met middeninkomens tegenwoordig belegt. Ook
de ontwikkeling van het werkloosheidcijfer, dat
op 1 januari ongeveer zes procent bedroeg en
naar velen vrezen in de richting van de tien pro-
cent zal klimmen, stemt de bevolking meer tot
zorg.

De prijs van de pendulebeweging naar het po-
litieke centrum, vooral wanneer media bol van
oorlogsnieuws staan, is dat dieper liggende pro-
blemen in de Verenigde Staten verwaarloosd
worden. De binnensteden, waar miljoenen zwar-
te Amerikanen en arme immigranten uit de der-
de wereld wonen, profiteerden slechts in geringe
mate mee van de welvaart in de tweede helft van

de jaren negentig. Ze glijden momenteel weer
weg in een gevaarlijke stagnatie, zoals onder
meer blijkt uit een stijging van het aantal moor-
den en daklozen. De inkomensontwikkeling on-
der werknemers zonder hogere opleiding blijft
al een generatie lang achter bij die van mensen
met betere papieren; het patroon van de werk-
loosheid, die het eerst toeslaat in de industrie en
de dienstensector, zal het verschil alleen nog
maar groter maken. Verwend door lage olie- en
aardgasprijzen hebben zowel producenten als
consumenten nooit willen stilstaan bij een toe-
komst waarin de Verenigde Staten meer op eigen
hulpbronnen aangewezen zullen zijn en minder
gebruik zullen maken van natuurlijke rijkdom-
men uit instabiele locaties als het Midden-
Oosten.

Ondanks de aanslagen van september blijven
de Verenigde Staten over het algemeen een ui-
terst welvarende en goed geleide samenleving.
In West-Europese ogen is de politiek van het
land zeer behoudend, maar Amerikanen zijn dan
ook van mening dat ze veel te behouden hebben.
Een staat kan zichzelf echter niet onttrekken aan
de loop van de geschiedenis. Uiteindelijk zal de
hegemonie van de Verenigde Staten opnieuw se-
rieus worden uitgedaagd; de freewheelende
marktsamenleving zal dan ophouden het enige
model voor ambitieuze moderniseerders, waar
ook ter wereld, te zijn. Op dat moment zouden
wij Amerikanen wel eens kunnen betreuren dat
we niet díe politieke dialoog met elkaar hebben
gevoerd, die past bij onze toch dynamische eco-
nomie en verleidelijke, vaak visionaire cultuur.

(Vertaling: Taalcentrum vu Amsterdam)
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1  The Nation, 8 oktober 2001, 8.
2  New York Times, 20 januari 2002, IV, 5.
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